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ػمذ انًجهظ انثهذي فً عخٍٍُ جهغتّ غٍش انؼادٌّ سلى  ,13/2011انغاػح انغادعح وانُصف يٍ يغاء ٌىو
االستؼاء انًىافك  30/11/2011ورنك نثحث يا ٌهً-:
مواضيع البحث:
 اقرار فرض االرنونا لضنة .2012
الحضور :
– ػضى ,نطفً خالٌهح – ػضى ,فاسوق صتٍذاخ -لائى تاػًال سئٍظ
ياصٌ غُاٌى  -سئٍظ انثهذٌح ,حُا حُا
انثهذٌح ,يٍالد غُطىط -ػضى ,يحًذ طشتٍح –ػضى ,كًال اتىٌىَظ – ػضى ,يحًىد اتىسٌا – ػضى ,يحًذ
اتىسٌا – ػضى ,يذٌٍ اتىصانح َ -ائة سئٍظ انثهذٌح ,خانذ خالٌهحَ -ائة سئٍظ انثهذٌح.
الغياب  :حغٍ غُاٌى ,احًذ تذاسَح ,حغٍ عٍذ احًذ ,فضٍم صتٍذاخ ,ايٍٍ طشتٍح ( خاسج انثالد),
اشحرك  :لاعى اتىسٌا ,شادي غُطىط ,يشٍم غُطىط.
ونحصىل انُصاب انماَىًَ افتتح سئٍظ انثهذٌح انجهغح انغاػح .18:35
رئيش البلذية:
اطهة اضافح يىضىع نهًحضش وتغجٍم انمشاس انهاتفً تخصىص :
 الشاس يٍضاٍَاخ غٍش ػادٌح كًا ٌهً:
أ – يثهغ  1.5يهٍىٌ ػ.ج .يٍ انهجُح انًحهٍح نهتُظثى وانثُاء نتُفٍز اػًال تخطٍط ,تطىٌش وصٍاَح تُى تحتٍح,
شىاسع وتصشٌف يٍاِ.
ب -يثهغ  37انف ػ.ج .يٍ انغهطح انىطٍُح نالياٌ ػهى انطشق نتُفٍز اػًال اياٌ فً انشىاسع.
قرار رقم : 1-13/2011
جقرر باالجماع جضجيل القرار الهاجفي بخصوص :
 اقرار ميزانيات غير عادية كما يلي:
أ – يثهغ  1.5يهٍىٌ ػ.ج .يٍ انهجُح انًحهٍح نهتُظثى وانثُاء نتُفٍز اػًال تخطٍط  ,تطىٌش وصٍاَح تُى تحتٍح,
شىاسع وتصشٌف يٍاِ.
ب -يثهغ  37انف ػ.ج .يٍ انغهطح انىطٍُح نالياٌ ػهى انطشق نتُفٍز اػًال اياٌ فً انشىاسع.
الموضوع : 1
 اقرار فرض االرنونا لضنة .2012
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رئيش البلذية:
انفشض انغُىي تغٍش تضٌادج  %3.1تانُغح نغُح  2011تخصىص انًؼاصش – בתי בד الش فً انهجُح انًانٍح اٌ
االنضاو عٍكىٌ ل 8 -اشهش ؟( تُذ .)2.6.2
تخصىص االساضً انضساػٍح تُذ  2.7كًا ركش فً انفشض انغُىي  82.41ػ.ج .نكم دوَى.
شادي غنطوس:
يثُى صساػً نّ عمف ٌذفغ  6.18ػ.ج .نكم و 2عُىي واسض صساػٍح غٍش يغمىفح  82.41ػ.ج نكم دوَى.
ميالد غنطوس
تُذ  2.2.6يخضٌ اي يخضٌ  3؟
شادي غنطوس :
كم يخضٌ تضغ فٍّ انثضاػح ونٍظ نهثٍغ وانششاء تشكم يغتًش ( עסק).
محمود ابوريا :
تخصىص اسض صساػٍح يفتىحح ال تغتؼًم فهً غٍش خاضؼح نالسَىَا.
قرار رقم : 2-13/2011
 – 1تمشس تاالجًاع انًصادلح ػهى فشض االسَىَا نغُح 2012.
 – 2تُذ  1.13.5בתי בד انذفغ ٌكىٌ ل 8 -اشهش عُىٌا.

اغلقث الجلضة الضاعة 18:45
يغ االحتشاو
ياصٌ غُاٌى
سئٍظ انثهذٌّ

لاعى اتى سٌا  ,يحاو
عكشتٍش ويذٌش ػاو انثهذٌّ
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